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 التنافس اجليوبوليتيكي والطاقوي بني الواليات املتحدة  األمريكية وروسيا
 2016-2010 يف منطقة الشرق األوسط 

 

                                ******* 

 :ملخص
النظام الدويل على العديد من األصعدة، خاصة على الصعيدين تكتسب منطقة الشرق األوسط أمهية كبرية يف 

كي والطاقوي، إىل درجة أنه ميكن اعتبارها مفتاح السيطرة على العامل، وانطالقا من هذه األمهية فقد كانت وال ياجليوبوليت
 مريكية تزال هذه املنطقة حمط اهتمام العديد من القوى الكربى خاصة منها روسيا والواليات املتحدة األ

ناحية اجليوبوليتيك، يظهر بأن منطقة الشرق األوسط هلا أمهية كربى يف اسرتاتيجية  الدولتني بدافع أن احلصول  فمن
على مكانة مهمة يف هذا اجملال سيسهل األمر يف حتقيق باقي األهداف االسرتاتيجية   األخرى ليس يف املنطقة فحسب بل 

جانب الطاقة، فإن هناك العديد من الدوافع اليت تتحكم يف التحركات األمريكية  على املستوى العاملي أيضا، أما من
والروسية، سواء من اجل الوصول إىل مصادر الطاقة اليت تزخر هبا منطقة الشرق األوسط أو لتأمني وصول إمدادات النفط 

ة تصادم بني القوتني األمريكية والغاز الطبيعي عرب تلك املنطقة، كل هذه العوامل جعلت منطقة الشرق األوسط ساح
 والروسية  

Abstract: 
The Middle East region enjoys of a great importance on many levels 

within the International system, particularly at the geopolitical and the energy 
concern levels. It got such an importance that it can be considered as the key 
to the world’s domination.  
Given this importance, this region was and remains the focus of the attention 
of many major world powers; including Russia and the United States of 
America. 

From the geopolitical side, it appears that the Middle East region has a 
great importance for both countries, which are pushed by the motivation that 
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getting an important place in this area would make easier the achievement of 
other strategic aims, not only in the region but also worldwide.  
From the energy concern side, there are many motives that control the 
American and Russian moves; for access to energy resource which is abundant 
in the Middle East region, and also to secure the arrival of oil and natural gas 
supplies across that region.  

All of these factors made the Middle East region a crash zone between the 
two major powers: the United States of America and Russia. 

 مقدمة:
لقد شهدت منطقة الشرق األوسط إبان احلرب الباردة صراعا حمتدما بني الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد 
السوفييت، وذلك بالنظر ملا كانت تشكله هذه املنطقة من أمهية كبرية بالنسبة للقطبني، وقد اعتمد كل منهما على وسائل 

 قة تساعده يف دفع الطرف املنافس خارجها مبا ميهد ذلك للقضاء عليه وأدوات خمتلفة لضمان مكانة مهمة يف املنط
بعد هناية احلرب الباردة واهنيار نظام الثنائية القطبية نتيجة تفكك االحتاد السوفييت، ظهر نظام دويل جديد من أبرز 

ن مناطق العامل خاصة منطقة مالحمه ظهور الواليات املتحدة كقوة وحيدة ومهيمنة تسعى إىل تعزيز تواجدها يف العديد م
الشرق األوسط، ويف املقابل تراجع دور روسيا االحتادية وريثة االحتاد السوفييت على املستوى العاملي، فهي كانت منشغلة 

 بإصالح شؤوهنا الداخلية 
حنو التنافس  هذا الوضع مل يدم طويال ألنه سرعان ما بدأت العالقات بني الواليات املتحدة وروسيا تتجه شيئا فشيئا

وذلك بسبب التحول الكبري على مستوى االسرتاتيجية الروسية نتيجة التغري على مستوى القيادة يف روسيا منذ سنة 
، وبروز مظاهر التعايف االقتصادي يف روسيا وذلك بسبب العديد من العوامل الداخلية واخلارجية، فروسيا يف ظل 2000

بدأت تعمل على تعزيز قوهتا الشاملة وتسعى  -إىل سدة احلكم مرة أخرى خاصة بعد عودته  -حكم الرئيس بوتني 
 الستعادة مكانتها العاملية ومحاية مصاحلها االسرتاتيجية يف العديد من املناطق خاصة يف منطقة الشرق األوسط 

ي حثيث يف حماولة منع التوجه الروسي اجلديد حملاولة استعادة نفوذه القدمي يف منطقة الشرق األوسط قابله حترك أمريك
أي دخول روسي إىل منطقة تعترب من أكرب مناطق النفوذ بالنسبة ألمريكا يف العامل، ونتيجة لذلك عاد التنافس من جديد 
بني القوتني يف اجلانبني اجليوبوليتيكي والطاقوي ملنطقة الشرق األوسط، حبيث يسعى كل منهما إىل ترتيب أولوياته والعمل 

إلى أي مدى اتيجية وفقا ملصاحله اجاه قضايا الشرق األوسط، وبناء على هذا نطرح اشإشكالية التالية: على صياغة اسرت 
أثرت العوامل الجيوبوليتيكية والطاقوية في احتدام التنافس بين الواليات المتحدة األمريكية وروسيا في منطقة الشرق 

 األوسط؟
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 لجيوبوليتيكي للشرق األوسط:التنافس األمريكي الروسي حول المجال ا  -أوال
ألمهية ال تعين كما هو شائع اوهذه  كية كبرية مقارنة بغريها من املناطق،يبأمهية جيوبوليتتتمتع منطقة الشرق األوسط 

سها مع بعضها فسياسيا يف تنا استخداماالقوى الكربى هلذا املوقع اجلغرايف  استعمالطريقة  تعين بل، اجلغرافيا السياسية
  (1)األوسطكل طرف إىل بسط نفوذه على الشرق   ىسع أيناحلرب الباردة  خالل فرتةمثل ما حدث ، البعض
 الجيوبوليتيكية للشرق األوسط ودورها في التنافس بين الواليات المتحدة وروسيا: الخصائص   -1

 تتميز منطقة الشرق األوسط خبصائص جيوبوليتيكية عديدة أمهها:
   باا الايت يعايل عليهاا أكثار مان و يتوسط دائرة تضم القارات الثالثة آسيا وإفريقياا وأور  إقليم جغرايف األوسطالشرق أن

احمللياة والعاملياة وماا يتفارع  واالجتماعياة واالقتصاديةوفيه تتضارب املصاحل السياسية  رضية،ألاثالثة أرباع سكان الكرة 
   (2)األصعدة عنها من تناقضات على خمتلف

  البحاار  سااود،ألاالبحاار  حباار قاازوين، :والاايت ماان بينهاااموعااة مائيااة ماان البحااار واحمليطااات تشاارف املنطقااة علااى أكاارب ج
  اخلليج العريب واحمليط اهلندي محر،ألا البحر بيض املتوسط،ألا
  هنااار الصااغرية،ألاإضااافة إىل  ردن،ألاهناار  -الفاارات -دجلااة -النياال هنااار املهمااة مثاال:ألاتااوي علااى العديااد ماان أهنااا حت 

 قناااة الساااويس، وتاااتحكم يف الشاارق األوساااط جموعااة ماان املاااداخل الرئيسااية مثااال: ا صااااحلة للمالحااة،غلبهااأوهااي يف 
  ومضيق هرمز باب املندب، مضيق البوسفور ودردنيل،

   وهلاااا مقااادرة علاااى  قاااات احلااارب،أو والعماااق ومااان ت فهاااي تتااايد نشااار القواعاااد العساااكرية يف  باالتسااااعتتمياااز املنطقاااة
  ىت غري التقليديةالضربات العسكرية ح امتصاص

  هذا فضاال عان تناوع املنااذ الاذي  ،تتميز هذه املنطقة بوفرة وتعدد املصادر الطبيعية والثروات املعدنية ومصادر الطاقة
    (3)غلبهأيف  باالعتداليتميز 

وساحة  وبذلك فإن كل هذه اخلصائص اجليوبوليتيكية جعلت من منطقة الشرق األوسط متثل نقطة متاس اسرتاتيجي
حيث دخل كل  ،االحتاديةسها الواليات املتحدة األمريكية وروسيا أتنافس دويل كبري بني العديد من القوى الكربى على ر 

 األوسط الشرق  لبسط نفوذه يفيف تنافس شديد  منهما
ظهرت يف املوقع اجليوسياسي للشرق األوسط قد بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية فإن الداللة املبكرة على حيوية 

واملقصود بالشرق األوسط يف  وىل ملنطقة الشرق األوسط،ألاليه التوصيفات إتصريد أدىل به الفريد ماهان والذي ترجع 
موزعة   2مليون كلم 778 17نه كامل املنطقة املمتدة ملساحة جغرافية تقدر حبوايل أمريكي ألاالسياسي  اجلغرايف االصطالح
 2كلم  190 162،إيران:2كلم  090 652أفغانستان: :اآلسيوية،الدول 2ليون كلمم 923 13الوطن العريب  كما يلي:

  (4)2كلم  100 796، باكستان 2كلم  9251، قربص 2كلم  000 775 تركيا:
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يشكل الشرق األوسط بالنسبة إىل اخلطاب السياسي الرمسي للواليات املتحدة وحدة جيوسياسية واضحة وإن 
وختتلف كل واحدة منهما من حيث وظيفتها ، النفطي ا جوار إسرائيل واخلليج تضمنت أكثر من منطقتني متميزتني مه

  (5)اجليوسياسية
و لقواه البحرية  بعد هناية احلرب العاملية الثانية كرست الو م أ نفسها قائدة للمعسكر الغريب باملعىن السياسيإذا 

السوفيايت ملواجهة القوى البحرية  االحتادحتت عباءة  تاندرجأما روسيا قائدة القوى الربية فقد  باملعىن اجليوبوليتيكي،
كما رحبت صراع  وزعيمتها الو م أ ليخوض قطبا اجليوبوليتيك الكوين صراع القرن العشرين الذي رحبته القوى البحرية،

هزمية القوى الربية ال ن أيف الوقت احلايل تعتقد  االحتاديةلكن التصورات اجليوبوليتيكية اجلديدة لروسيا  قبله،   من 19القرن
يف احلسبان كل العوامل اجليوبوليتيكية  حبيث ستضع أداء رسالتها القارية، تعود بعدها روسيا إىل ن تكون ظاهرة مؤقتة،أ وتعد
 الذي تراه حتميا على القوى  انتصارهالتحقق يف النهاية  السوفيايت السابق، واالحتادغفلتها اجربة روسيا القيصرية أاليت 
  (6)ريةالبح

فهناك شكل ، مامألايشكل العامل اجلغرايف مصدرا هاما من املصادر اليت تدفع الدور الروسي يف الشرق األوسط إىل 
 تاريخ وصوال إىل يومنا هذا،العرب  احلراك السياسي الروسي شكال التواصل الذي تعنيه جموعة من العوامل املؤثرة يفأمن 
، وبذلك تنطلق السياسة (7)االقتصاديإضافة إىل العامل  الدينية االعتبارات املعابر الربية، ،املمرات املائية من هذه العوامل:و 

حتتل مكان الصدارة يف  باعتبارها األوسط، ملنطقة الشرق  واالسرتاتيجية  اجلديدة من رؤيتها ألمهية القيمة اجلغرافية الروسية 
ملا متثله من قلب  االسرتاتيجيةيتشكل بعيدا عن تلك املنطقة  أن ملي وأنه ال ميكن ألي نظام عا العاملية، االهتماماتسلم 
ي قوة أمريكية كانت أم ي دور حمتمل ألورافعة سياسية أل ارتكازولكوهنا متثل منصة  فيها يتقرر مركز توازن القوى،و  العامل،
  (8)روسية
 مريكية:همية الجيوبوليتيكية يإيرا  بالنبةة لروسيا والواليات المتحدة األاأل -2

ور ان تعمل روسيا على تكوين حمأجيب  رض الواقع،أفكار املؤسسة للجيوبوليتيك الروسي اجلديد على ألتتحقق ا حىت
التمدد ، بحرية على املياه الدافئةالمنافذ للحيقق لروسيا املفتقرة ، والذي طهران-جيوبوليتيكية جديدة منها حمور موسكو
ووفقا هلذا التصور حتتل إيران  تسعى إىل حتقيقه،روسيا جيوبوليتكي ظلت ومازالت  والوصول إىل اخلليج العريب وهو هدف

  (9)سياسيا والذي يسمد هلا بالوصول إىل اخلليج  املنطقةروسيا يف من أهم شركاء  باعتبارها مكانتها لدى موسكو
حبيث  إيران، معسياسيا و جي صلتواحتقيق على روسيا يفرض يف املنطقة تتمتع به إيران  الذيالتواصل اجلغرايف  هذا

 خالفعلى ال تزال كون إيران   اليات املتحدة األمريكيةيف لعبة شد احلبل مع الو  يراينشإامن املوقع  االستفادةول موسكو احت
موسكو موقع واقعيا بضعف  اعرتافاطار خطة تتضمن إيف ، وبذلك فإن روسيا تعمل على استغالل إيران (10)األخريةمع هذه 
 خصمن روسيا ال تنظر إىل إيران كإوبالتايل فاليات املتحدة األمريكية  يف منطقة الشرق األوسط مقارنة مع موقف الو  النسيب
وهتدف هذه  والدويل، اشإقليميحتدي القوة األمريكية من خالل توسيع نفوذ روسيا سيساعدها على كشريك وحليف   بل

ضعاف إو  ول كل من روسيا وإيران إضعاف القوة األمريكيةاحيث حتطاب، األقجياد عامل متعدد إساسا إىل أ االسرتاتيجية  
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 اهلند، إيران، ن يضم روسيا،أ األرجدللهيمنة األمريكية من  يامواز  ثقالوتكوين حتالف مضاد يكون  طلسي،ألاف لاحل
  (11)سوريا فنزويال، الصني،

روسيا يف املنطقة فإهنا مل تقم عالقات دبلوماسية أما بالنسبة للواليات املتحدة األمريكية الطرف املنافس األقوى ل
 444مريكيني يف السفارة بطهران ملدة ألاالرهائن  احتجازبني البلدين على إثر  العالقات قطعتمباشرة مع إيران منذ أن 

فراء حىت الوقت تبادل السومل تقوم ب، األمريكيةوالعمليات التفجريية ضد القوات الفرنسية و  قضية الرهائن يف لبنان  يوما،
 رهاب الدويلن هذه الدولة راعية لإلأساس أيران على ضد إومنذ تلك الفرتة وواشنطن تلوح بتوجيه ضربة عسكرية  الراهن

  (12)وتسعى المتالك أسلحة نووية
كثر تفتحا أصالحي والذي يعترب شإامتمثال يف الرئيس روحاين ذا التوجه  2013مع وصول رئيس جديد شإيران سنة 

وضات مباشرة مع طهران امريكا يف مفأيف التقارب مع إيران وهو ما جسده دخول  األمريكيةت تربز الرغبة أبد الغرب، حنو
وإيران وتبادل التصرحيات  اليات املتحدةويف ظل هذا التقارب النسيب بني الو  ،1+5طار جموعة إحول ملفها النووي يف 

رخيي بشأن ملف إيران النووي والذي أسفر على رفع العقوبات عن إيران، هذا تفاق التابعد االاملعتدلة بني الطرفني خاصة 
ضد روسيا عرب  اليات املتحدةالو  تنتهجهافسياسة التطويق اليت  ،(13)ينبئ بتحجيم الدور السياسي لروسيا يف املنطقةاألمر 

النفوذ  إضعافكية مع إيران من أجل ماكن كأفغانستان والعراق ميكن تعزيزها بعقد صفقة أمريألاتواجدها يف العديد من 
 و ذلك عرب استمالت أحد أبرز حلفائها يف املنطقة  الروسي

سطوهلا البحري املمتد واملسيطر على اجملاري املائية يف العامل أ يف األمريكيةأدوات الواليات املتحدة تتمثل أقوى 
وكذلك  وقفها املتفوق حاليا على الساحة العاملية،لتعزيز م حول روسيا،االسرتاتيجية هم الدول أوكذلك بالسيطرة على 

 ن إيران سوف متثل يف القريب العاجل نقطة متاس هامة بنيإلذا ف ت،قالانابيب النفط والغاز ومسارات النأحراسة مسارات 
ي أحتت  االسرتاتيجيغالق مضيق هرمز إمريكا بعقد صفقة مع إيران لعدم حتمل واشنطن أن تقوم أوال يستبعد ، القطبني

  (14)ظرف من الظروف
   :الجيوبوليتيكية لتركيا بالنبةة للواليات المتحدة وروسيا األهمية  -3

 ومرد  ، اجليوبوليتيكية لالعتباراتبل حتتل تركيا موقعا مركزيا يف االسرتاتيجية األمريكية ليس العتبارات اشإيديولوجية 
تعترب القوة البحرية احلالية ، و وراسيا ومركز دائرهتاألاازالت لب منطقة ن الرقعة اجلغرافية اليت تنهض عليها تركيا كانت ومأذلك 
هنا حتبس وحتاصر القوة الربية )روسيا( ومتنعها من الوصول إىل أبسبب  ساسا لسيطرهتا الكونية،أ( املنطقة اليات املتحدة)الو 

مر الذي جيعلها أل، احرية يف البوسفور والدردنيلعلى حنو متميز على املمرات البباشإضافة إىل أن تركيا تطل  البحار املفتوحة
  (15)يف العامل بحريةهم املواقع الأيف قلب 

وذلك ليس فقط بسبب البعد  ،األوسطيف الشرق  األمريكيةاملفاتيد املهمة لفهم السياسة اخلارجية  ىحدإمتثل تركيا 
واليات املتحدة تقدمي نفسها للى ا بسبب قدرة تركيا عليضأمنا إو  عطاها ميزة تنافسية عاملية،ألرتكيا والذي  ياجليوبوليتيك
اليات طويلة املدى مع الو  اسرتاتيجيةنقرة يف شراكة ألذا فقد دخلت  عليه،االعتماد مثل الذي ميكن ألاالشريك  باعتبارها

واليات املتحدة طيلة ، لذا حرصت المريكية يف املنطقةأي سياسة أيف  "ويةاحجر الز "بشكل جعلها مبثابة املتحدة األمريكية 
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مريكية يف تركيا وهي أخاصة يف ظل وجود قاعدة عسكرية  واقتصادياودعمها عسكريا  نقرةأعلى توطيد عالقاهتا بنصف قرن 
باشإضافة إىل أهنا تدخل  (16)،افغانستان(-يف حروهبا السابقة )العراق اليات املتحدةعليها الو  اعتمدتاليت  قاعدة "أجنرليك"
اليت تقوم على القواعد العسكرية املنتشرة حول العامل هبدف احتواء النفوذ الواليات املتحدة العسكرية  يف سياق عقيدة

  سودألاالبحر املتوسط واخلليج العريب والبحر : ساسية مثلألاخاصة يف البحار  األمريكيةالروسي و استمرار اهليمنة 
اليااات الرتكياة فالو -الادائم علاى العالقاات الروساية ثريأالتاركياا هااو إذا اهلادف األساساي للسياساة اخلارجياة األمريكياة اجااه ت

تركي قد يقاوض مسااعيها -تسعى على الدوام لزرع العقبات يف سبيل عدم حصول تقارب أو تفاهم اسرتاتيجي روسياملتحدة 
ن أولاة دون لروسايا واحلياجلدياد ل االحتاواء يف سياساةأيضاا وهذا يادخل ، وآسيا الوسطى والقوقاز األوسطللهيمنة على الشرق 

  ور العالقات الدوليةاتصل عالقاهتا ببلدان املياه الدافئة خاصة مع تركيا اليت تشكل حمورا من حم
حتتل دورا رئيسيا يف السياسة الروسية منذ القدم، فقد  بالنسبة للطرف الروسي فإن تركيا مباهلا من مضائق اسرتاتيجية

شق منفذ إىل البحر ، و قاليمها يف اجلنوبأ السرتجاعالباب العايل طيلة ثالثة قرون خرية على شن حروب ضد ألابت هذه أد
  (17)بيض املتوسط عن طريق املضائقألا

نظرا ألمهية املوقع  ،املاضي اجليوسياسية مع تركيا ونسيان وتسعى روسيا بكل جهودها لالستفادة من العالقات 
السيما من  صبحت ممرا بريا للصادرات الروسية،أهنا أاري إىل املياه الدافئة كما جبإفهي ممر  اجلغرايف لرتكيا بالنسبة لروسيا،

  (18)من اجارة روسيا اخلارجية متر عرب املضائق الرتكية %50ن أحبيث  ،الطبيعي الغاز
ماي الروسي يف -ون الرتكياس التعلسيس جأقادة البلدين على ت ويف مسعى ملأسسة العالقات بني روسيا وتركيا، اتفق

كرب شركاء تركيا التجاريني أروسيا واحدة من لرتكيا، وبناء عليه أصبحت  خالل زيارة الرئيس السابق ميدفيدف 2010
 لصاحل روسيا،دائما مييل كان ولكن ميزان التبادل التجاري   ،2012مليار دوالر سنة  26حبجم تبادل اجاري وصل إىل 

أعاد الفروف وداوود أوغلو من جديد التأكيد  2014يف لقائهما بإسطنبول عام ، و للغاز إىل تركيا األولهنا املصدر نظرا أل
وكان البلدان قد  مليار دوالر خالل العامني القادمني، 100على رغبة البلدين يف رفع مستوى التبادل التجاري بينهما إىل 

 20بلغ  باستثمار ل الرتكي شرق املتوسط،ن تبين روسيا أول حمطة تركية نووية لتوليد الطاقة على الساحأاتفقا مسبقا على 
جديدة على إنشاء جمع للحديد والصلب وجمع لبناء السفن العمالقة من  اتفاقياتتوقيع باشإضافة إىل  ،(19)رمليار دوال

  قبل الشركات الروسية يف تركيا
بله بالضرورة توافق سياسي مواز اجاه والسياسية بني تركيا و روسيا ال يقا االقتصاديةاملتزايد يف العالقات هذا االنتعاش 

تشكل نقطة خالف حاد بني  سوريا ، حيث أصبحتة املشرتكة خاصة يف امللف السورياشإقليميبعض القضايا 
وقد زادت حدة اخلالف بني الطرفني عند إسقاط تركيا للطائرة احلربية الروسية، هذا األمر نتج عنه اجميد العديد (20)الطرفني،

 االقتصادية بني البلدين فضال عن فرض روسيا التأشرية على األتراك لدخول أراضيها من االتفاقيات 
ن تركيا وروسيا تعرفان حجم اخلالفات أن آلاالواضد حىت الروسية، إال أن -إذا على الرغم من توتر العالقات الرتكية 

 ن تؤثر على تطوير عالقاهتماأبدون  رضية توافقأبينهما وتقدران ضرورة معاجلة هذه اخلالفات بالتهميل والبحث عن 
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مع تركيا حىت يف  اتجياد قدر من التوازن يف العالقإفالرباغماتية واملصلحة العليا لروسيا تكمن يف  والدبلوماسية، االقتصادية
 األحداث األخرية املتعلقة بإسقاط املقاتلة الروسية  ظل

 ات المتحدة األمريكية وروسيا:للدول العربية بالنبةة للوالي الجيوبوليتيكية األهمية -4
الشرق الدول العربية جند أن  وروسيا، اليات املتحدةألمهية اجليوبوليتيكية شإيران وتركيا بالنسبة للو اإىل  باشإضافة

 ئقفالدول العربية تطل على املضا الروسي، -مريكيألاساسية يف التنافس اجليوبوليتيكي أمتتلك مفاتيد أوسطية هي األخرى 
 ق هرمز،ئي يف مضاأ ة من الشرق األوسط شرقا إىل أوربا الغربية غربا،ههم يف العامل املتجألامة يف السلسة البحرية املتحك

سيسا أتو  هم يف نصف الكرة الغريب،ألاة البحرية لوتشكل هذه املضائق عنق الزجاجة للسلس وقناة السويس، باب املندب،
حيتل موقعا  يفه ،(21)جغرافيتها السياسية كذلك يف   النفط و الغاز فقط بلعلى ذلك ال ميكن حصر أمهية الدول العربية يف

مما جعل الدول  وحبرا وجوا، ت العامل ويتحكم يف الطرق التجارية العاملية برارامن قا ةجغرافيا متميزا يقع يف ملتقى قارات ثالث
  (22)العربية موضوعا للتنافس بني القوى الكربى

 بلدانون وثيق مع احكام السيطرة على الشرق األوسط يف تعيف سعيها شإ اليات املتحدةالو  دخلتنتيجة هلذه األمهية 
جديد انطالقا من رؤية  ، وذلك هبدف بناء نظام إقليميردنألاو  كمصر والسعودية ودول اخلليج  يف املنطقة قليميةإ

اجلديد  اشإقليميية حبيث يهدف هذا النظام عربالدول بعض التميز بالتواجد العسكري املباشر يف تجيوسياسية غري تقليدية 
اليات املتحدة ول كذلك حتييد القوى املنافسة للو االدويل مبا خيدم املصاحل األمريكية وحي األمنإىل إعادة تشكيل نظام 

راء عن خطوطا مح اليات املتحدةصوهلا إىل ما قبل انتهاء احلرب الباردة حني وضعت الو أتعود  هذه االسرتاتيجية األمريكية،
  (23)بعض مناطق التنافس الدويل بينها وبني السوفيات

الدويل يف  االسرتاتيجيبقاء على امليزان إذا االسرتاتيجية األمريكية ااجاه الدول العربية يف الشرق األوسط هتدف لإل
 ا يلي:م وعملت على حتقيق ذلك عرب، خرىألصاحل قوة  ميله دون ةلوليواحل املنطقة يف وضع مييل لصاحلها،

  ن ذلاااك أ باعتباااار ،وانفتاحاااادميقراطياااة  أكثااار إعاااادة رسااام املالماااد واخلصاااائص السياساااية يف دول املنطقاااة كاااي تصااابد
ي تياارات أو قااوى سياسااية أدون ظهااور  ولااةلكاذلك احلي، و حااداث ساابتمربأمريكياة هامااة لعاادم تكارار أيشاكل ضاامانة 

  (24)فسةا قد يؤدي إىل دخول قوة منااليات املتحدة مبوئة للو امن
   انتشاااارهولاااة دون لذ الروساااي واحليو وحماصااارة النفااا يف املنطقاااة، مطلقاااة مريكاااي بصاااورة شااابهاألدعااام التواجاااد العساااكري 

 والعمل على تقليصه وتصفيته 
  خاارى وذلااك األوتقلاايص نفااوذ الاادول  األمريكاايهباادف دعاام النفااوذ  اليااات املتحاادةالو  ااجاااهدول املنطقااة  سااتقطابإ

  (25)اسية ذات العالقة الوثيقة مع واشنطننظمة السيألاعرب دعم 
مريكيااون ألاكااان العديااد ماان صااناع القاارار واحملللااون  ،2011حناااء الااوطن العااريب عااام أالتظاااهرات الشااعبية  اجتاحااتعناادما 

 هناااأب االنتفاضاااتمريكااي باااراك أوبامااا ألافقااد وصااف الاارئيس  ن تكااون هااذه احلركااات بدايااة حلقبااة جدياادة يف املنطقااة،أملون أياا
ن أسااس أعلاى وأن هذه التحوالت يف املنطقة تنسجم مع األهداف العليا ألمركاة العاامل  ،(26)للواليات املتحدة""فرصة تارخيية 
خراجهاااا مااان دائااارة الفعااال بتااادمريها أصااابحت ال تسااااعد علاااى القياااام بالوظيفاااة املطلوباااة أمريكياااا مماااا يساااتوجب إالباااىن اشإقليمياااة 
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 ماااعالاااذي ال يتساااق  االساااتقرارن عااافتوحاااة مباااا يرتتاااب علياااه باااث "الفوضاااى" كخياااار باااديل م دخاااال مقااادراهتا يف عملياااة نااازفإو 
  (27)املرسومة للجغرافيا السياسية العامليةاألمريكية ديناميات اخلطط 

 21دىن املعاصر يف ألالدراسات الشرق  سبورغامركز برت وتأكيدا على وجود دور أمريكي يف هذه الثورات فقد نشر 
ساعدت على  أمريكية موعاتعلى أن هناك جمريكي يف الثورات العربية والذي حتدث ألاالدور حول  تقريرا 2011مارس 
قدمتها للنشطاء الدميقراطيني يف الوطن العريب  يتيب والتمويل والرعاية الر العربية من خالل برامج التد تاالضطراباتغذية 

وحبسب رأي العديد (28)التواصل االجتماعي، خالل شبكات من ، باشإضافة إىل تعبئة االحتجاجاتخالل السنوات املاضية
من الباحثني فإن ما حدث يف العامل العريب من حتوالت يدخل ضمن مشروع الشرق األوسط الكبري انطالقا من منظور 

أي  "الفوضى اخلالقة" اليت تعد إحدى أعمدة التدخل اخلفي للواليات املتحدة لرسم اخلريطة اجلديدة للمنطقة بعيدا عن
 منافس خارجي 
فقد اشإسرائيلي، الفلسطيين الصراع خرى اليت تستقطب السياسة اخلارجية األمريكية بشكل كبري هي قضية ألاالقضية 

دارة أوباما عن فرض حلول عملية إسفر الواقع اجلديد الذي متر به القضية الفلسطينية عن تعثر واضد لعملية السالم وعجز أ
سرائيل باملوافقة على اجميد إقناع يقاف جهودها شإإعن  2010عالهنا سنة إورغم ، كومة نتنياهوللقضية الفلسطينية على ح

دارة األمريكية عن إعادة احملادثات السياسية بني شإاعلنت أ 2013هنا يف جوان أإال  ،(29)راضي الفلسطينيةألايف  االستيطان
، خاصة يف سوريا والعراق، ن املناخات السائدة يف املنطقة العربيةأب، حيث تعتقد اشإدارة األمريكية سرائيلينيشإاالفلسطينيني و 

كثر أخرى أهنا تبحث عن طريقة أوالسيما ، ي شكلأسرائيلي بشإا-الفلسطيينالصراع هي مبنزلة الفرصة الساحنة حللحلة 
ألمريكية جون كريي ووجود وضات من قبل وزير اخلارجية اامنها القومي، ولعل املتابعة املباشرة للمفحيوية ملصاحلها وأل

، دارة أوباما هلذه القضيةإالكبري الذي توليه  االهتماملدليل على  اندك، مريكي مشارك فيها كطرف ثالث وهو مارتنأمبعوث 
  (30)وذلك سعيا من أوباما لتحقيق تسوية قبل هناية عهدته االنتخابية

، فإن للدول العربية املوجودة يف منطقة الشرق األوسط ة لروسياية للدول العربية بالنسبأما بالنسبة لألمهية اجليوبوليتيك
إذ تكتسب املنطقة العربية  االسرتاتيجية   الروسية وذلك بالنظر إىل عدة عوامل أبرزها العامل اجليوبوليتيكي، مكانة بارزة يف

  مهيتها اجليوبوليتيكية من عدة مزايا بالنسبة لروسيا تتمثل يف:أ
  ا إال البحر املتوسطال يفصلها عن أورب -1
  األمريكية يف الوقت احلاضرجنليزية قدميا و شإاحد الثوابت يف السياسة أكون املنطقة العربية  -2
  (31)مضيق باب املندب مضيق هرمز، قناة السويس، وجود القنوات واملعابر املائية اهلامة يف املنطقة العربية: -3

برزها العامل أمن جند يز عالقتها مع املنطقة الشرقية من العامل العريب اليت تدفع روسيا حنو تعز هناك العديد من العوامل 
مني حدودها اجلنوبية أقليمي قريب من حدودها اجلنوبية لذلك تسعى إىل تإفروسيا تتعامل مع العامل العريب ككيان ، اجلغرايف
سيا الوسطى آهنا تنظر إىل منطقة أسيما ال منها القومي،أ علىثار سلبية آقد يكون هلا واليت ي صراعات يف املنطقة أومنع 

 سالمي املوحد"،شإان مشرتكتني يف تكوين ما يطلق عليه القادة الروس اسم "الفضاء آلاصبحتا أهنما أواملنطقة العربية على 
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تنعكس على نطاق واسع ومتس املصاحل السياسية  ة قليمية متصاعدإصراعات  اندالعمكانية إختشى روسيا لذلك 
   (32)والعسكرية الروسية يةاالقتصاد

ساليب و اليت ال تعين بالضرورة اللجوء إىل القوة ألان تتبع جموعة من أول روسيا احتحتاول روسيا أن تتبع جموعة 
يجيا حلني توفر تسرتاإهناكها إتدرجييا و  اليات املتحدةنفوذها يف املنطقة عرب حترك بطئ منها ملزامحة الو  الستعادةالعسكرية 
املوقع  استغاللخرى هي أوالوسيلة اليت تعتمد عليها روسيا إىل جانب عدة وسائل ، املناسبة للعودة بقوة إىل املنطقة الفرصة

روسيا لعامل  استخدامسيا الوسطى ودور املتغري الديين يف هذه العالقة ومن ت آاجلغرايف واحلضاري للمنطقة وقرهبا من دول 
ن أسالمية يف املنطقة خصوصا بعد شإاكثر من اجملتمعات أرهاب والتقرب شإاافحة ديان ومكألاون يف مسائل حوار االتع

موقفها املؤيد للمواقف العربية السيما يف جال القضية  استغاللسالمي و شإااملؤمتر  ظمةإىل من لالنضمامتقدمت بطلب 
  الفلسطينية طوال املدة السابقة

كما كانت - ن روسيا تعتربإف، املتوسط بيضألااملنافذ على البحر وجه اخلصوص  ىوعلأما يف موضوع املياه الدافئة 
وهي تنسج معظم سياستها يف الشرق األوسط  يف سياستها اخلارجية، االسرتاتيجيةمن املمرات املائية من الركائز أن أ - دائما

قد فالتايل بو ، (33)عرب هذه املياه من اجارة روسيا اخلارجية متر % 50كثر من أف ،االعتباراتسود وفقا هلذه ألاوحميط البحر 
مني املالحة البحرية يف ميناء أهبدف املسامهة يف ت حيث توجد قاعدة عسكرية هلا قررت روسيا تطوير مرفأ طرطوس يف سوريا،

سطول الروسي يف اخلارج حلماية مصاحلها ألاعدن وسواحل الصومال وترافق ذلك مع تعديل القوانني لتسمد بتحريك 
  (34)العليا

إىل على أراضيها، خاصة  تويف ظل أحداث الربيع العريب برزت خماوف روسية من إمكانية انتقال عدوى االضطرابا
بسبب تشابه الدوافع يف الداخل الروسي مع واقع التجربة  القوقاز، سالمية يف ترتستان وبشكرييا فضال عنشإااجلمهوريات 

وصراع بني مؤيدين ومعارضني للرؤساء  انقاليبنه عمل أما حيدث ب باراعتولة اعالميا يف حمإالعربية لذلك عملت روسيا 
 العرب 

ة يعرب بوضوح عن أزمة النظام العاملي واملخططات بيفيه الثورات العر  اندلعتن السياق الذي كما اعتربت روسيا أ
روسيا اجاه  تهلذا حترك ،االقتصاديةو  االجتماعيةاألمريكية لربامج نشر الدميقراطية مع جهل مبعطيات هذه الشعوب 

ولة عدم اوحم الواليات املتحدة األمريكيةرغبتها يف حتقيق التوازن مع  االعتباريف  ةخذأالعربية حبذر  التحوالت يف املنطقة
  (35)رولة كسب حلفاء جدد مثل مصاالتقليدين كسوريا أو حم افقدان شركائه

 افرتاضهلا مع  اسرتاتيجياة كتلة من الدول املؤيدة تكون ذخرا ولة صياغايف ظل هذا الواقع املتغري تسعى روسيا إىل حم
الذي تفضله روسيا سيكون  االاجاهن أوهلذا يبدو  ن يظل القاسم املشرتك يف الشرق األوسط يف املستقبل هو معاداة الغرب،أ
وهو دور الوسيط  التقليدي، دورها استعادةإىل  من خالله قة تسعى روسياططراف يف املنألا مع مجيعحمادثات نشاء إولة احم

اشإقليمني، فعلى سبيل املثال تعمل روسيا على الوقوف إىل جانب سوريا يف جلس الرابط بني املعسكرات وبني الالعبني 
األمن وتدعم اجليل السوري ميدانيا عرب التدخل بتوجيه ضربات جوية باشإضافة إىل تزويده باملعدات العسكرية، ويف نفس 
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سرائيل إحياء مسرية السالم بني إوهي بني املعارضة والنظام السوري، وهناك قناة حيوية أخرى  ولة الربطاى حمعمل علالوقت ت
  (36)ضمن ما يعرف باللجنة الرباعية مكنأن إوفلسطني مع مشاركتها الفاعلة 

ملوقف الروسي يف فمن ناحية يتمحور ا على كل الدول، االنفتاححذرة وواقعية تقوم على  اسرتاتيجيةتتبىن روسيا 
وحق الشعب الفلسطيين يف دولته  ،242ساس على املواقف السوفياتية املعلنة منذ وقت بعيد واملرتكز على قرار ألااملنطقة ب
وقد عرب عن  سرائيليةشإا االستيطانيةورفض املمارسات  سرائيل وعاصمتها القدس،إبسالم إىل جانب  فيها عيليت ياملستقلة ال

 اعرتفالسوفيايت  االحتادن أحيث صرح  راضي الفلسطينية،ألاخرية إىل ألاسي" فالدميري بوتني" يف زيارته هذا الرئيس الرو 
الفلسطيين  االنقسامويف موقفها من  ،(37)طارشإاري يف السياسة الروسية يف هذا ينه ال تغأعاما و  25بالدولة الفلسطينية منذ 

تشكيل حكومة توافق وطين تؤدي إىل إهناء االنقسام الفلسطيين، ويف  باالتفاق بني حركيت فتد ومحاس بشأن رحبت روسيا
لتعزيز  اتفاقيةتوقيع اشإسرائيلية تقدما كبريا يف العديد من اجملاالت، خاصة بعد –الوقت نفسه تشهد العالقات الروسية 

  (38)2010سرائيل سنة إون العسكري بني روسيا و االتع
 ت المتحدة األمريكية وروسية في منطقة الشرق األوسط:التنافس الطاقوي بين الواليا -ثانيا
فمفهوم أمن الطاقة يعد  البديلة، زال النفط والغاز يعدان مصدرا حيويا للطاقة بالرغم من بداية تطور موارد الطاقة يال 

إال أن سعي الدول  خرية،ألاعوام ألاأمهية كبرية يف السياسة الدولية خالل  واكتسبتمن املفاهيم احلديثة اليت مت الرتكيز عليها 
وضمان الوصول والت السيطرة على مصادر الطاقة احموال تزال  وكانت من الطاقة أمر ليس حبديث، احتياجاهتاإىل تأمني 
  (39)حاالت التنافس بني القوى الكربى واليت من بينها الواليات املتحدة وروسياساسي لكثري من ألاالدافع إليها، 

 األوسط الطاقوية:أهمية منطقة الشرق  -1
فقد أصبحت منطقة اخلليج  ،االسرتاتيجيةمن أمهية الشرق األوسط الطبيعي البرتول والغاز  اكتشافلقد ضاعف 

مما جعل الشرق األوسط حمط أنظار الدول قائدة  مبثابة اجلزيرة العاملية للنفط والغاز يف العامل، االعريب والدول املطلة عليه
ن املنطقة أمبعىن ، العاملي لالقتصادمكمال  اقتصاديادورا  أصبد يؤدي األوسط ن نفط الشرق، وذلك ألالنظام العاملي

شكال حىت لو أدى ذلك األعنها بأي شكل من  االستغناءالعاملية وال ميكن  باالقتصادياتعضويا  ارتباطاأصبحت مرتبطة 
وزير الطاقة األمريكي السابق: "أن  Bill Richardson، ويقول يف هذا السياق (40)القوة وإشعال احلرب استخدامإىل 

  (41)النفط فقط له القدرة على التحكم يف صنع السياسة اخلارجية واألمنية للدول للعقود عديدة"
  العديد من املزايا اليت تدفع العديد من القوى العاملية للسيطرة عليه واليت من بينها:بمنطقة الشرق األوسط  يتميز نفط 

  وارتفاااعبااار آلامعاادالت االنتاااج وقلااة عمااق  الرتفاااعنتاااج الباارتول يف الشاارق األوسااط وذلااك نظاار إتكاااليف  خنفاااضإ 
 املطلوبة  واالستثماراتنفقات البحث  واخنفاضالبرتول  اكتشافنسبة النجاح يف 

  خرى يف العامل ألاسعار املناطق أسعار املعلنة لبرتول الشرق األوسط مقارنة بألا خنفاضإ 
  ساااااواق ألاناااااواع تناساااااب ألاإذ أن الشااااارق األوساااااط يناااااتج خاماااااات خفيفاااااة ومتوساااااطة وثقيلاااااة وهاااااذه  ميااااازة النوعياااااة

  (42)املختلفة
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هم املناطق احليوية بالنسبة ملصاحل الدول الكربى عموما أحدى إتعد دول اخلليج ضمن منطقة الشرق األوسط 
إذ تتمتع دول اخلليج  ،مهيتها النفطيةمنا ألإو  ليس بسبب موقعها اجلغرايف فحسب، على وجه اخلصوص،واليات املتحدة وال

 احتياطهاإذ يبلغ  كرب منتج ومصدر للنفط يف العامل،أوتعد السعودية ، برتولية وغازية ضخمة ومؤكدة باحتياطياتالعريب 
ن حيث ما العراق فيحتل املرتبة الثانية مأ العاملي، االحتياطيمن  % 25مليار برميل وهو ما يشكل  حوايل  3 264حوايل 

مارات شإات دولة  مليار برميل، 7 98قدره باحتياطي ت إيران  مليار برميل، 5 112النفطي يف اخلليج حوايل  االحتياطي
  (43)مليار برميل 5 96قدره  باحتياطيفالكويت ل، برمي رمليا 8 97املتحدة حوايل 

حصائي السنوي شإاب معطيات التقرير فحس، ن منطقة الشرق األوسط تزخر بالغاز الطبيعيأإىل جانب النفط جند 
 48 54ي ما يعادل أالعاملي من الغاز الطبيعي  االحتياطمن  %30ن منطقة الشرق األوسط حتوي إف ،2010لعام 

  تريليون مرت مكعب
  لغاز الطبيعي يف منطقة الشرق األوسط فهي:ل احتياطاكثر ألاما الدول أ
  مليار مرت مكعب 33000إيران 
  مليار مرت مكعب 25172قطر 
 مليار مرت مكعب 6072مارات العربية املتحدة اشإ 
  (44)مليار مرت مكعب 7305اململكة العربية السعودية  

تنعم منطقة اخلليج العريب بإمدادات ال يستهان هبا من الغاز الطبيعي ويعزى ذلك إىل وجود أكرب حقل غاز يف العامل 
فهو حيتوي على أكثر من ربع  والذي يقع على احلدود البحرية بني قطر وإيران،ارس فضمن أراضيها وهو حقل جنوب 

  يف العامل لالستريادالغاز الطبيعي التقليدي قابلة  احتياطيات
مناطق جديدة حتتوي على خمزون هائل من الغاز الطبيعي يف منطقة الشرق األوسط   اكتشافخرية مت ألايف السنوات و 

حيث مت كشف كميات ضخمة من الغاز الطبيعي يف هذا  Levant Basinوض املشرق" "ح من أهم هاته املناطق
احلوض الذي يقع يف املياه العميقة شرق البحر املتوسط والذي حيتوي على طبقة عميقة من الغاز طبقا لتقديرات هيئة املسد 

 ز اجليولوجية األمريكية والشركات العاملة يف التنقيب عن الغا
 املتوسط من ثالث مناطق فرعية هي: األبيض شرق البحرويتكون حوض غاز 

  قبالة سواحل تركيا واليونان وقربص "اجيه"حوض حبر  -1
  قبالة سواحل سوريا ولبنان وفلسطني "املشرق"حوض  -2
 قبالة سواحل مصر  "دلتا النيل"حوض  -3

عاملي للطاقة ومن ت سوف  أمهية منطقة الشرق األوسط كخزان تزدادفانه سوف ة، اجلديد االكتشافاتيف سياق هذا 
 ترتفع حدة التنافس الدويل على ثروات هذه املنطقة اليت اجتاز مرحلة صعبة يف تارخيها بسبب التغريات السياسية اجلارية فيها،

وروسيا وقوى  الواليات املتحدة وسوف تدخل حلبة املنافسة على موارد الطاقة يف الشرق األوسط القوى التقليدية مثل:
  (45)الصني واهلند والربازيل ديدة مثل:صاعدة ج
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 دواعي االهتمام األمريكي الروسي بنفط الشرق األوسط: -2
 دواعي االهتمام األمريكي بنفط الشرق األوسط: .أ 
نظرا ملا يشكله النفط من ، دارات األمريكية املتعاقبةشإاكافة   اهتماماتمني النفط جانبا كبريا من ألة تأمس حتلتإ
 االكتشافبرتولية ضخمة ومؤكدة سهلة  احتياطياتوالقوى الكربى عموما بسبب وجود ات املتحدة اليساسية للو أمصلحة 

  خرى يف العاملأي منطقة أومنخفضة التكاليف مقارنة ب
مليون برميل  7 5مريكي من النفط اخلام وسوائل الغاز حنو ألاووفقا لبيانات وزارة الطاقة األمريكية يبلغ حجم االنتاج 

 4 30األمريكية املؤكدة من النفط حنو  االحتياطياتكما تبلغ  العاملي، االنتاجمن  % 8 9ما يشكل حوايل  وهو يوميا،
 17 29مريكي على النفط إىل حنو ألاومن املتوقع أن يزداد الطلب  العاملي، االحتياطيمن  %9 2مليار برميل بنسبة تبلغ 
سوف تضطر  اليات املتحدة األمريكيةاملتوسط، مما يعين أن الو  يف %7 1دة سنوية تبلغ ابزي 2025مليون برميل يوميا عام 

  2025منها حبلول عام  %68حديدا و  احتياجاهتامني أكثر من ثلثي أإىل ت
       عليه فقد أصبد من أولويات السياسة األمريكية هو ضمان احملافظة على تدفق نفط اخلليج العريب بشكل آمن و 

  (46)ن تكون منافسة هلاأأو  ،قوة دولية من التعرض هلذه املصاحل ومنع أية بأسعار معقولة،و 
تباع سياسات متعددة تتالءم مع مصاحلها ايف جال الطاقة" عرب  االستقاللتتعامل الو م أ مع فكرة "حتقيق 

ديات كبرية تتعلق حت -دارات األمريكية املتعاقبةشإاسوة ببقية أ -دارة الرئيس باراك أوباما إلذلك فقد واجهت  ومتطلباهتا،
سعار أالنتاج الكايف من الطاقة وبانتاجها من الطاقة ال يسد احلاجة احمللية وبذلك فهي تسعى إىل توفري ان أل، مني الطاقةأبت

خرى ألااليت تسعى هي روسيا و الصني و سها أمر جيعلها يف مواجهة منافسة من قبل قوى كربى على ر ألالكن هذا  مناسبة
  (47)ط وطرق نقل هذه املنتجات اهليدروكربونيةو يف املنطقة وعلى خطاالسرتاتيجية لى املوارد حكام سيطرهتا عشإ

 وباشإضافة إىل هذه االعتبارات جند أن التفكري األمريكي بتأمني الطاقة يستند إىل دواعي أخرى وهي 
 :االحتياجات النفطية األمريكية 

       من منطقة الشرق األوسط، االستهالكي تستورد ثلثي هذا وه من االنتاج العاملي للنفط، %25تستهلك الو م أ 
حبكم  كبريةضافة لذلك هلا أمهية  شإاوهي ب األمريكية، السياسة اخلارجية اهتماممر الذي جعل هذه املنطقة تكون بؤرة ألا

جنبية ألا االستثماراتكز ومر  تنافس الدويل وصراعات القوى عرب العصور،لل ةالعاملية وحمط االقتصادياتعلى عصب  احتوائها
  الدولية للقوى العظمى االسرتاتيجياتيف  االستقطابور اهم حمأحد وأضخمة،  استهالكيةوسوق 
  :مصالح الشركات األمريكية 

املرتبة  اليات املتحدةحيث حتتل الو  ، صناعة النفط تكمن رغبة الشركات النفطية يف حرمان الشركات املنافسة هلا يف
نفطية هائلة فقد أصبد الوصول إىل  احتياطياتمنطقة الشرق األوسط  المتالكوبالنظر ، يف الصناعات النفطيةوىل عامليا ألا

  من ثروهتا النفطية االستفادةجل أمنيات الشركات النفطية وذلك من أهذه املنطقة من 
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مني منظومة أكونه يتطلب ت  حباجة شإعادة تقييم اليات املتحدةمني الطاقة يف الو أن تأالشركات النفطية  اعتوقد ر 
هينا، ففي الواليات  و هذا ال يعترب عمال توريد الطاقة بكل مراحلها ووفق توجهات و مصاحل الشركات النفطيةو  نتاجا

لف ميل أ 160و البرتول يف املياه اشإقليمية، الستخراجالف منصة آربعة أمعمل تكرير و  150كثر من أوحدها املتحدة 
مكانيات للتعامل إو ، نابيب نقل الغاز الطبيعيأمليون ميل من  14و، رضألاخمازن للغاز حتت  410و ،البرتول نابيبأمن 
 اكسون موبيل،: برز الشركات األمريكية املستثمرة يف نفط الشرق األوسط جندأومن ، مليون برميل من النفط يوميا 15مع 

  (48)شيفرون تكساسو
 :دواعي االهتمام الروسي بنفط الشرق األوسط .ب 

 اليابان،-الصني-الكربى كروسيا االقتصاديةمدادات الطاقة يف الدول إكرب من ألاميثل نفط الشرق األوسط النسبة 
اسرتاتيجية  ، فصاحل الدول الكربى املنافسة هلا خاصة روسيامب يضرسعار النفط أب اليات املتحدةن حتكم الو إلذلك ف

داء دور معني يف منطقة الشرق األوسط يعارض اهليمنة أو  ربالظهو  ية قوةتقوم على عدم السماح أل اليات املتحدةالو 
 اسرتاتيجية تباع اهيمنتها عرب  استعادةبعض القوى الكربى خاصة روسيا اليت تسعى إىل  إليهاألمريكية وهو ما تسعى 

  (49)األوسطاألمريكية املتزايدة يف منطقة الشرق  للهيمنةجديدة تقوم على الرباغماتية التنافسية  اقتصادية
املهيمن بالدرجة اليت   االقتصادتعد صاحبة  اليات املتحدة اليت ملمام الو أاجلديدة حتديا  باسرتاتيجيتهاتعترب روسيا 

خاصة روسيا  دارة مصادر الطاقة يف منطقة الشرق األوسطإحيث صار هلا منافسون يف ، 20عليها خالل القرن الا تكان
   والصني

فيايت دخلت السياسة الروسية يف الشرق األوسط مرحلة جديدة مل ترق مالحمها إىل مرحلة السو  االحتاد اهنيارمع 
على السياسة الروسية اجاه منطقة  أن التغيري الذي طر أإال ، 1999-1991لتسن التنافس خالل عهد الرئيس بوريس ي

( 2009-2004( ت )2004-1999جاء بعد وصول فالدميري بوتني والذي توىل رئاسة اجلمهورية من ) األوسطالشرق 
اليات ولة منه ملزامحة الو اددا يف حمجبواب الشرق األوسط أتني إىل عملية طرق و ن( حيث سعى بآلاإىل حد  -2014ت )

  (50)وكان ذلك عرب العديد من الزيارات واللقاءات اليت قام هبا مع زعماء املنطقة ،املتحدة
ملخزون نفطي هائل يشكل اليوم  ، فامتالكهاللسياسة الروسية اجاه املنطقة عامال حمددا ورئيسا االقتصاديميثل العامل 

النفط الروسي يف سيربيا بسبب  استخراجكلفة   ارتفاعويعود ذلك إىل  الروسية، االسرتاتيجية  ساسية يف ألاحد احملددات أ
مريكي يف منطقة اخلليج ألاعاف النفوذ ضإن الرغبة الروسية يف إف، الصعوبات التقنية وعلى الرغم من أمهية نفط حبر قزوين

   تعزز أمهية نفط اخلليج
 ألمهية بكل وضوح )فيكتور بوساليك( بقوله:اويؤكد هذه 

جيااايب الااذي تعتاازم روساايا اشإيف منطقااة اخللاايج العااريب دلياال علااى الاادور  واالسااتقرارن تعزيااز دور روساايا يف حفاا  األماان "إ
احلاارب  أنبقولااه :صااحيد  وأضاااف مباشاارا باملصاااحل القوميااة الروسااية " اتصاااال يتصاالذلااك الاادور الااذي  القيااام بااه يف املنطقااة،

  (51)الباردة قد انتهت لكن التنافس مازال موجودا واللهجة القدمية املعادية للغرب تناسب الدبلوماسية الروسية اجلديدة"
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لب العاملي على النفط يف الوقت يف حجم الط ارتفاعاخريين شهدا ألان العقدين أتشري العديد من الدراسات إىل 
ن الفرتة املقبلة رمبا تشهد خلال بني العرض والطلب على النفط وقد أمر الذي يعين ألا العاملي، االحتياطيفيه  استقرالذي 

ولكن  مدادات النفط والغاز ليس من خالل التحكم يف طرق النقل فحسب،إمني أحدة التنافس على ت ازدياددى هذا إىل أ
 ،2003حتقيق ذلك التدخل العسكري كما حدث يف العراق  استلزمولو  ،أيضاالسيطرة على منابع النفط  من خالل

إىل كافة الوسائل مبا فيها الوسيلة العسكرية اليات املتحدة الو  أفبينما تلج، ن  أوت توجهات القوى الكربى يف هذا الشاوتتف
مع الدول النفطية يف منطقة الشرق األوسط  اقتصاديةراكات تفضل روسيا عقد ش(52)مني سيطرهتا على منابع النفط،ألت

يف جال النفط  اسرتاتيجية سعار أو بناء حتالفات ألاو  باشإنتاجخاصة الدول العربية منها والعمل على التنسيق فيما يتعلق 
 االهتماما اجملال مع الروسي يف هذ االهتمامكما يتالقى ،  نابيب الغازأاملشرتك ملد خطوط  االستثماروالغاز فضال عن 

  (53)النتاج الرئيسية كمنطقة اخلليجامني تدفق النفط والغاز من مناطق أمريكي بالنسبة إىل تألا
دور تنموي حقيقي مع دول منطقة الشرق اسرتاتيجية وتود صناعة و  اقتصاديةتسعى التوجهات الروسية لعقد شراكة 

يف املنطقة  االقتصاديةن التطورات أب باالعتبارخذ ألامع  مباشرا لروسيا، يااقتصادعائدا  خص منها العربية لتوفرألااألوسط وب
كرب أذ تعد روسيا ثاين إ العاملي للطاقة، النتاجاالعاملي من خالل املسامهة العربية الفاعلة يف  االقتصادتؤثر بشكل كبري على 

 مجايل الصادرات العاملية للنفط،إمن  % 40ادراهتا منتج ومصدر للنفط يف العامل بعد امللكة العربية السعودية حيث تبلغ ص
وهلا اخلربة  العاملي، االحتياطيمن  %5 27ا: الغاز الطبيعي واليت تقدر ب احتياطياتكرب دول العامل من حيث أهنا أكما 

وكذلك يف  ما متلكه من تكنولوجيا متطورة يف هذا اجملال ضلبف واستخراجهالالزمة يف جال الكشف والتنقيب عن النفط 
  (54) ويةاالبرتوكيم جال الصناعات

 الروسي في مجال الطاقة في الشرق األوسط: األمريكيمالمح التنافس  -3
جعلها  ،سعارألاسعار النفط عرب التحكم هبذه أدىن مستوى من أللحفاظ على  اليات املتحدة األمريكيةرغبة الو إن 

هم بشكل كبري يف اسعار النفط والذي يسأ ارتفاع احلفاظ على تدخل يف منافسة جدية مع روسيا واليت بدورها ترغب يف
لذلك تسعى روسيا للتنسيق والدخول يف عالقات جديدة مع دول الشرق األوسط وخاصة السعودية  ،اقتصادهاتعايف 

  النفط أسعار ارتفاعللحفاظ على 
ية والروسية وهو جوهر الشراكة العربية الروسية  ساسية اليت تتالقى فيها املصاحل العربألاالت احد اجملأميثل قطاع الطاقة 

ت بالفعل بني روسيا وعدد من الدول العربية واليت تعترب نواة أوهناك العديد من املشروعات اليت بد ساسية هلا،ألاالدعامة و 
مريكا بدون ال حيويا ألاروسي ملنطقة طاملا كانت تعترب ج كاخرتاقويراها الكثري من املتتبعني   ون يف هذا اجملالالتطوير التع
 :(55)جند هم هذه املشاريع الروسية يف املنطقةأومن  منافس،
    بينما ،ول للو م أألا االقتصاديهم بني بلدان اخلليج العريب والشريك ألاتعترب اململكة العربية السعودية الدولة  

ن تنفااااذ إىل السااااوق أروسااااية برغبااااة سااااعودية الشااااركات ال اسااااتطاعتوقااااد   الطاقويااااة لالسااااتثماراتال مهمااااا اروساااايا جااااهااااا تعترب 
هااااام هاااااذه أيف قطاااااع الااااانفط وماااان  االساااااتثمارنابيااااب و ألاكالتنقياااااب عاااان الغااااااز ومااااد خطاااااوط  الت مهمااااة،االسااااعودية يف جااااا
 :االستثمارات
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  الكتشااااافمؤسسااااة مشاااارتكة "لوكسااااار"  "ارامكااااو"كة الاااانفط الوطنيااااة السااااعودية ر وشاااا "وياااالأ لااااوك"شااااركة  ءنشاااااإ -
 سنة  40ملدة  ز يف اجلزء الشمايل من صحراء الربع اخلايلحقول الغا استثمار

عماال التحضاريية ألاتشارك شركة "سرتوي تارانس غااز" ماع اجلاناب الساعودي عقادا حاول قياام الشاركة الروساية بت -
  (56)نابيبألابالغاز عرب  )الرياض(لتزويد بيوت العاصمة

  ربعاة وهاي ألا تطوير حقول النفط الكويتية الشمالية "سينفط" و "لوك أويل" الروسيتني يف الكويت استطاعت شركتا
  (57)رمليار دوال 8و  7وح تكلفتها بني امشاريع ترت 

  70مليار يف غاز الشارقة ويبلغ حجام الغااز يف هاذا املشاروع حاوايل  3 2شركة النفط الروسية "روسنفت"  ستثمارإ 
يف حااني حتصاالت شااركة االمتياااز ماان  %49علااى حصااة بنساابة  "روساانفت"وقااد حتصاالت شااركة  مكعااب، مليااار ماارت

 نفط اهلالل على النسبة الباقية 
  و غاااز بااروم" ماان كااربى الشااركات العامليااة العاملااة يف جااال الطاقااة يف وياال" و تعتاارب الشااركات الروسااية خاصااة "لااوك ا"

 برزها:أهناك العديد من املشروعات اليت بدات بالفعل بني البلدين من و مصر  
 من االنتاج املصري من النفط  %10ومصر يصل إىل  " الروسيةاويل لوك"اج النفط بني شركة ون االنتاإجراء التع -

  لف برميل يومياأ 12تاج شركة "لوك أويل" الروسية يف مصر بنحو انوقدر 
نشاطة أير الغااز الطبيعاي املصاري والتوساع يف دروسية تصا باستثمارات "اويل لوك"مشرتكة مع شركة  اريعإقامة مش -

  نتاجه خبليج السويسإن البرتول و البحث ع
  خباط الغااز  "كام يف ساوريا فيماا يعارف  324نابياب لنقال الغااز بطاول أنشاء خط إتقوم شركة "سرتوي ترانس غاز" ب

نشاااء مصاانع لتكرياار الباارتول إكمااا يااتم  ردنيااة إىل مدينااة محااص،ألايف جزئااه املااار بسااوريا ماان احلاادود السااورية  "العااريب
  (58) سوريا من طرف هذه الشركة وآخر لتحويل الغاز يف

  الغاااز الطبيعااي والتنقيااب عااان  اسااتخراجيرانيااة حااول مسااامهتها يف شإاشااركة "غاااز بااروم" الروسااية مااع احلكومااة  تفاااقإ
وتسااهم شاركة "غااز باروم" يف مشاروع التنقياب عان الانفط يف صافني  مان حقول"فاارس اجلناويب"جمعاات النفط ثالثة 

كماا وقعات شاركة "غااز باروم" ماع وزارة الانفط وشاركة "بيرتونااس" املاليزياة،   ل" الفرنسايةمن هذا احلقال ماع شاركة "توتاا
الطرفااان علااى  واتفااق ون املشاارتك يف جااايل الاانفط والغاااز،ايف طهااران مااذكرة تفاااهم لتطااوير التعاا 2010يرانيااة ساانة شإا

لت روسايا وإياران إىل اتفااق توصا 2014، ويف سانة (59) احلقاول النفطياة واستغاللتشكيل مؤسسة مشرتكة للتنقيب 
لاف برميال تاورد عان أ 300منهاا  لف برميل من الانفط يومياا يف غضاون ثاالث سانوات،أ 500ينص على توريد حنو 

يااراين يف اخللاايج العااريب إىل روساايا وقااد بلااغ شإاطريااق حباار قاازوين وباااقي الكميااة ساايتم تورياادها عاارب ميناااء بناادر عباااس 
  مقابل معدات وبضائع روسية الصنع ترسل إىل إيران ر،مليار دوال 20حجم هذه الصفقة با 

  ةمههاا خساارهتا حناو عشار ألعال  مريكي للعاراقألاثر الغزو إن روسيا فقدت مزايا عدة أما يف العراق، فعلى الرغم من أ 
سياساااة  انتهجاااتروسااايا  أنإال  ملياااار دوالر، 6ناااويب العاااراق بعقاااود قيمتهاااا حناااو جشاااركات نفطياااة كانااات تعمااال يف 

نه بلغ الدين العراقي لروسيا قبل ساقوط بغاداد حاوايل أحيث  من ديون العراق هلا، %93دة قامت على شطب جدي
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وقااد حصاالت ق، إىل العاارا، ونتيجااة لااذلك مت االتفاااق علااى عااودة الشااركات النفطيااة الروسااية  (60)مليااار دوالر 5 12
لفارتة سابع  برميال يومياا فلاأ 170ي يناتج الاذ الانفط مان حقال"بردة" العراقاي، استخراجشركة "غاز بروم" على عقد 
كماااا حصااالت شاااقيقتها شاااركة "لاااوك أويااال" علاااى عقاااد اساااتخراج الااانفط مااان حقااال ،  2013سااانوات بداياااة مااان سااانة 

  (61)"القرنة العراقي"
شااركاهتا  اساتخدامن روسايا متكناات عارب أإال  ،ال مكاان للغرباااء يف نفاط العاراق اسارتاتيجيةتتبااع الياات املتحادة ن الو أرغام 

ي أولئك الاذين يسايطرون عملياا علاى ثاروات أ دةوصول إىل النخب العراقية اجلديباللعمالقة ملواردها املالية ونفوذها السياسي ا
  (62)لروسيا يف العراق يةمر الذي يشري إىل عودة تدرجيأل، االبالد من النفط والغاز

  بااني غااز الطبيعااي يف حااوض "ليفاناات"ضااخم ماان ال احتياااطي أماا يف منطقااة شاارق البحاار املتوسااط فقاد مت اكتشاااف ،
منحتهاا ، سرائيلإمتكنت شركة "غاز بروم" الروسية من احلصول على صفقة ضخمة مع  سوريا  ولبنان وإسرائيل، وقد

 مالياني طان مان الغااز املساال سانويا علاى مادى عشارين سانة املقبلاة، 3حق الادخول احلصاري إىل ساوق تقادر بنحاو 
جنحاات الشااركة  بااذلك و   يااا" لصاااحل موسااكو يف منطقااة الشاارق األوسااط،و "طاق ويا" حتااوال "جوسياساا اعتااربوهااو مااا 

 الياات املتحادة األمريكياةهذا التحارك الروساي أثاار قلاق الو  الروسية هبذا العقد يف محاية مصاحلها يف السوق والتسعري،
شااركة تعماال علااى ضاارب  تحاادةاليااات املالو  أناخلاارباء الااروس لااذلك ياارى  املنطقااة، ماان تنااامي قااوة الشااركة الروسااية يف

والااتخلص ماان  ،وقااد كاناات البدايااة مااع حماولااة اشإطاحااة بالنظااام  السااوري ،وحماولااة إخراجهااا ماان املنطقااة"غاااز بااروم" 
، الوجاااود الروساااي يف املتوساااط وفاااتد قناااوات ومعاااابر جديااادة ملااارور الغااااز مااان منااااطق عااادة عااان طرياااق ساااوريا إىل أورباااا

سارائيل للرتاجاع عان هاذه الصافقة عارب ملفاات عديادة إس باراك أوباماا ضاغوطات علاى ضافة إىل ممارسة إدارة الرئيشإاب
 خاصة ما يتعلق مبلف السالم يف الشرق األوسط 

ال ميكاان حصااره فقااط يف عالقااات الروسااي يف جااال الطاقااة يف منطقااة الشاارق األوسااط  -احلااديث عاان التنااافس األمريكااي 
علاااى صاااراع البااال يتعاااداها إىل ماااا يعااارف ب ول املنطقاااة الغنياااة باااالنفط والغااااز،الشااراكة الااايت يساااعى كااال طااارف إىل حتقيقهاااا ماااع د

تنفياذه ومنهاا ماا ال يازال  أمنهاا ماا باد ،نابيب الغازأط لتمديد و وضع عدد من اخلطمت  فمنذ مطلع القرن احلايل، نابيب الطاقةأ
لطاقاااة العااااملي علاااى املااادى البعياااد و وقاااد قامااات روسااايا بتنفياااذ بعاااض هاااذه اخلطاااوط لتعزياااز موقعهاااا يف ساااوق ا قياااد التخطااايط،

  (63)للحد من هيمنة الروس على سوق الطاقة العاملي اسرتاتيجيكخيار   األمريكيونخر قام به ألا وبعضها
لتتحرك يف  "غا بروم"شركة اسرتاتيجية بوتني  حني رسمبدأ  الروسي يف جال الطاقة–مريكي ألاتشكل مالمد التنافس 
وكان من املؤكد  للتسويق وصوال إىل منطقة الشرق األوسط، فإيران فرتكمانستان، ذربيجان،أف، نطاق وجود الغاز من روسيا

 االقتصادحكام السيطرة على إجل أن مشروعي السيل الشمايل والسيل اجلنويب سريمسان عودة روسيا إىل املسرح العاملي ومن أ
" نابوكو"ن تسارع إىل تصميم مشروعها املوازي أواشنطن وهنا كان على ، وريب الذي سينعقد للعقود على الغاز الروسيألا

، هذا املشروع ستزوده كازاخستان وتركمانستان بالغاز الطبيعي ومير عرب تركيا ت بلغاريا ورومانيا واجملر لينافس املشروع الروسي
 وروبية وصوال إىل جمع "بومغارتن" يف النمسا حيث يتم توصيل الغاز من هناك إىل مزيد من الدول األ
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عقود بيع وشراء الغاز يف آسيا الوسطى والشرق األوسط  هذه اخلطوة األمريكية قابلتها روسيا بالتحرك حنو احتكار
 ي بعضأحسب ر  كزاخستان، وهو ما أدىبالغاز كرتكمانستان و  "نابوكو"وحتديدا مع مجيع الدول اليت ستمد خط 
، وهو ما جعل مرا مستحيالأ انطالقهوجعل  "نابوكو"سيوي خلط آلااز الغ االسرتاتيجيني ومراكز الدراسات إىل عدم توفر

عن مصادر الغاز املفقودة الواليات املتحدة تنتهج اسرتاتيجية  مضادة لالسرتاتيجية  الروسية تقوم باألساس على االستعاضة 
فكرة مشروع "خط الغاز ومن هنا ولدت  يف وسط آسيا مبصدر آخر جاء من صحاري اجلزيرة العربية وحتديدا من قطر،

راضي السورية حيث ألامن قطر مرورا باململكة العربية السعودية ت يتجه غربا إىل  نطلقن يأالقطري" والذي سيصبد مقررا له 
رى وهي رفض النظام السوري أخوهنا ظهرت مشكلة  ال إىل تركيا،اسرائيلي ت يتجه مششإايلتقي خبط الغاز املصري و س

هم حليف أب ةبالغ لحق أضراراهذا املشروع سيخط الغاز القطري، ألن  والسماح مبرور األمريكية للضغوطات االنصياع
 روسيا هي لسوريا و  اسرتاتيجي

سوريا مبوقعها اجليوسرتاتيجي املهم على ألن  الغريب على سوريا واملنطقة يف هذه املرحلة، الرتكيزومن هنا ندرك حجم 
األمريكي الذي سيمتد من قطر عرب سوريا لكي  تعترب مفتاح آسيا من خالل اخلط، لواعدةوثرواهتا النفطية ا البحر املتوسط

يصل إىل أوروبا وبالتايل العمل على كسر هيمنة الغاز الروسي على أوروبا، ورمبا هنا سبب اخلالف ومربط التدخالت الدولية 
  (64)يف سورية واملنطقة ككل

 خاتمة:
ستوى العاملي ترتبط بالدرجة األوىل بوصول قيادة روسية طموحة إىل سدة احلكم يف إن العودة اجلديدة لروسيا على امل

روسيا متمثلة يف شخصية الرئيس فالدمييري بوتني، الذي يسعى السرتجاع روسيا ملكانتها العاملية التقليدية، وذلك عرب وضع 
واليت من بينها منطقة الشرق األوسط، هذه العودة  اسرتاتيجية  جديدة تقوم على التغلغل التدرجيي يف مناطق النفوذ السابقة

الروسية اجلديدة واليت تقوم على الرباغماتية وليس اشإيديولوجية جعلتها تصطدم باملصاحل األمريكية يف الشرق األوسط على 
هتا مهددة الصعيدين اجليوسياسي والطاقوي، فالواليات املتحدة األمريكية أصبحت متوجسة من التحركات الروسية واعترب 

لوجودها يف الشرق األوسط، خاصة وأن هذه التحركات جاءت مصحوبة بتقارب اسرتاتيجي بني روسيا  والصني، لذلك 
اعتمدت الواليات املتحدة األمريكية على اسرتاتيجية  توسيع نطاق التنافس ونقله إىل مناطق حمسوبة على النفوذ الروسي 

عمل على خفض أسعار الطاقة اليت تتحكم فيها من جهة ثانية، وذلك هبدف إهلاء مثل سوريا وأوكرانيا هذا من جهة، وال
روسيا باملشاكل واألزمات حىت ال تتيد هلا الفرصة شإعادة ترتيب أوراقها الداخلية واخلارجية والعودة كطرف قوي ومنافس 
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